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Új KAP (2023-2027) erősödő zöld elvárásokkal  

Új KAP célok 9+1
1. Tisztességes bevételek a mezőgazdaságban
2. Ágazat versenyképességének növelése
3. Kiegyensúlyozottabb erőviszonyok az élelmiszerláncban
4. Éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések
5. Természeti erőforrások fenntartható használata
6. Tájak és a biológiai sokféleség megőrzése
7. Generációs megújulás támogatása
8. Vidéki térségek gazdasági élénkítése
9. Élelmiszer-minőség és az egészség védelme
Átfogó célkitűzés: tudásátadás, innováció, digitalizáció

Zöld Megállapodás KAP kapcsolódása
• Farm2Fork stratégia és a Biodiverzitás stratégia
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Alapelvek:

• KAP Stratégiai Terv: I. és II. pillér (vidékfejlesztés) egyben

• A tagállamoknak sokkal erőteljesebb környezeti és éghajlati célkitűzést kell vállalniuk.

• Megfelelés alapúról áttérés az eredményalapú ellenőrzésre, területi monitoring, e-GN.

• A II. pillér esetében támogatható marad valamennyi a jelenleg alkalmazott intézkedés.

• A 80%-os mértékű nemzeti forrás kiegészítés is megmarad. 

• Forrás 5%-át LEADER, 35% környezetvédelmi célkitűzések, 3% fiatal gazdák.

Mérföldkövek:

• 2021.12.30. KAP ST benyújtása

• 2022.01-03. KAP ST bizottsági értékelése 424 észrevételt kaptunk.

• 2022.04-09.22. KAP ST tárgyalása 30 feletti kétoldalú tárgyalás.

• 2022.11.07. KAP ST elfogadása

• 2022.11.02. Hazai KAP törvény parlamenti benyújtása I-II. pillérre együtt (T/1840).

• 2022.09.22-12.31. Hazai KAP végrehajtási rendeletek elkészítése 10 felett csak I. pillérre. 

• 2021 - Hazai KAP intézmény- és szakigazgatási rendszer felkészítése Pl. e-GN, ENÁR.

Új KAP (2023-2027) alapelvek és mérföldkövek



AKIS –Agrár Tudásmegosztási- és Innovációs Rendszer

▪ KAP Stratégiai Terv a tudás, az innováció és a digitalizáció elősegítésére a mezőgazdasági ágazatban
és a vidéki térségekben

▪ KAP Stratégia Terv az agrár tudásmegosztási- és innovációs rendszerre (AKIS) annak érdekében, hogy
a kutatók, tanácsadók, vidékfejlesztési hálózatok közötti kapcsolat megerősödjön

▪ Horizont Europe program támogatása kutatásra és innovációra az élelmiszer, a mezőgazdaság, a
vidékfejlesztés, valamint az ökogazdaságok terén

TUDÁS ÉS 

INNOVÁCIÓ

A MEZŐGAZDASÁGI 
TANÁCSADÁSI 

SZOLGÁLTATÁSOK 
INTERGÁLÁSA AZ

"AKIS" KERETÉBEN

▪ A mezőgazdasági tanácsadás integrálása az AKIS rendszerbe
▪ A KAP Stratégiai Tervben meghatározott valamennyi követelmény, feltétel és gazdálkodási

kötelezettség, ideértve a feltételesség követelményeire, az innovációs támogatásra (többek között a
európai innovációs partnerség keretében működő operatív csoportok projektjeinek elkészítéséhez
és végrehajtásához) és a digitális technológiák fejlesztésére a mezőgazdaságban és a vidéki
térségekben

A DIGITÁLIS 

ÁTÁLLÁS A 
MEZŐGAZDASÁGBAN

▪ Ösztönzés nagyméretű adathalmazok és új ellenőrzési és nyomon követési rendszer- technológiák
használatára (terület monitoring rendszer; eGN? GNSS, stb.)

▪ A digitalizálás ösztönzése vidéken és a gazdaságokban (helyspecifikus, precíziós gazdálkodási
technikák)



KAP beavatkozások:
• Tájékoztatási szolgáltatás 
• Tanácsadás
• Képzés
• Európai Innovációs Partnerség (EIP) 

operatív csoportok
• Digitalizációs együttműködés és 

beruházás
• + KAP Hálózat

Új KAP Agrártudás és innovációs rendszere (AKIS)
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Célja: gyakorlati segítséget nyújtani a gazdálkodóknak és vidéki szereplőknek a Közös Agrárpolitika (KAP) 
fenntarthatósági céljainak eléréséhez, a tudáselőállításban és megosztásban résztvevő szereplők 

összefogásával és támogatásával.

Kutatók Tanácsadók

Képző szervezetek Egyéb vállalkozások

Szakmai szervezetek Sajtó és média

Agrártudás- és innovációs 
rendszer (AKIS) középpontjában 

a gazdálkodó áll

Gazdálkodó

Egyéb támogatási lehetőségek:
• Uniós kutatási, innovációs 

pályázatok (Horizon Europe) 
• Hazai kutatási, innovációs 

pályázatok (HET, Ginop plusz)



RD59 - Tájékoztatási szolgáltatások

Tartalom:

- olyan ügyfél-központú tájékoztatási pontok biztosítása, ahol az agrár-, erdő-, élelmiszergazdaság és vidékfejlesztés
szereplői számára az általános ismeretszerzési lehetőségek biztosítottak az igényeiknek megfelelően;

- egyedi tájékoztatási formák (telefonos, online, személyes), amelyek során általános információkat és ismereteket
közvetítő tudásátadás valósul meg különös tekintettel az aktuális szakmai és támogatáspolitikai ismeretekre, valamint
az agrárszabályozási kérdésekre, a hatályos és új jogszabályokra.

Támogatható kedvezményezettek:

- a szolgáltatást nyújtó jogi személy

Főbb feltételek és kötelezettségek:

- A szolgáltatást nyújtó jogi személy 
- rendelkezik

- a feladat ellátására alkalmas, működőképes szervezeti és vezetési struktúrával,
- tájékoztatási és ügyfélszolgálati tevékenység szervezéséhez és ellátásához szükséges tapasztalattal és 

referenciával,
- országos lefedettségű ügyfélszolgálati hálózattal, valamint

- biztosítja, hogy a tevékenységet nyújtó személyek megfelelően képzett szakemberek, 
akik naprakész ismeretekkel rendelkeznek.

- Kötelezettségvállalás időtartama: 5 év. 
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Indikatív 
keretösszeg: : 68 

millió euró



RD60 - Tanácsadási szolgáltatások 

Cél:

A tanácsadási rendszerek megerősítése és fejlesztése: az agrár-, erdő-, élelmiszergazdaság és
vidékfejlesztés szereplői számára az igényeiknek megfelelő, a speciális szükségleteikre reagáló
tudásátadási szolgáltatások biztosítása, szakmai segítség nyújtása, amely elősegíti a hatékony gyakorlati
alkalmazásokat és az innovációt, a gazdasági versenyképesség növelését, figyelembe véve a
fenntarthatóság, környezet-, klíma- és talajvédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság követelményeit
is.

1. Új tanácsadási szolgáltatás indítása (200.000 EUR / indítás)

(új szervezet vagy új tartalom)

Új és független tanácsadói szolgáltatások létrehozása olyan kiemelt tématerületeken, mint például a 
környezet- és klímavédelmi ismeretek megerősítése és a generációs megújulás

2. Tanácsátadási szolgáltatások (35 EUR / óra)

(tanácsadás a gazdálkodónál, a gazdálkodóhoz megy a szakember)

A gazdálkodóknál, a gazdaságukban/üzemükben felmerült problémára 

megoldási lehetőségek szolgáltatása, független szakmai tanácsadási 

tevékenységek végzése.
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Indikatív 
keretösszeg: 137 

millió euró



RD60 - Tanácsadási szolgáltatások

Támogatható kedvezményezettek:
- szaktanácsadók, tanácsadó szervezetek, természetes személyek, tanácsadási tevékenységet végző szakmai

és szakmaközi szervezetek, non-profit egyesületek (a továbbiakban: szaktanácsadó)

Jogosultsági kritérium:

- jogosult az adott téma és szakterületen tanácsadási tevékenység folytatására;

- rendelkezik a megfelelő akkreditációval.

Kötelezettségek:

- a kedvezményezett rendelkezik tanácsadási tervvel és a tanácsadási tervet végrehajtja;

- szolgáltatott tanácsadása pártatlan és igazodik a különféle termelési típusokhoz és gazdaságok
jellegéhez;

- szakterületét érintően rendszeresen részt vesz továbbképzésen, tudását bővíti;

- Kapcsolatot tart a KAP Hálózattal.

- Kötelezettségvállalás időtartama: 5 év.

- Egy, a tanácsadást közvetlenül szolgáltató természetes személy 1 munkanap vonatkozásában átlagosan
6 óránál több támogatott tanácsadási tevékenységet nem számolhat el.
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RD58 - Képzések és bemutatóüzemi programok

Cél:

- az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzése a gazdaság, a vállalkozás, vagy a gazdálkodó speciális
szükségleteire reagáló, alkalmazott szakmai tudásátadási szolgáltatás támogatásával,

- a képzési és ismeretátadási lehetőségek széles skálája az aktuális kihívásokra adjon válaszokat, személyes és online formában
egyaránt elérhető legyen.

Tartalom:

gyakorlat-vezérelt tudásátadási tevékenységek, amelyek megvalósulhatnak tantermi és gyakorlati vagy bemutatóüzemi
helyszíneken:

1. a KAP Stratégiai Terv egyes beavatkozásainál előírt kötelező képzések

2. bemutatóüzemi programok, egyéb képzések, továbbképzések, tárgyi tudást és gyakorlatot ötvöző tréningek, kompetencia-
és készségfejlesztő képzések, képzők képzése, szaktanácsadók képzése

3. jogszabály alapján előírt képzések

Támogatható kedvezményezettek:

- tudásátadási tevékenység folytatására jogosult szervezet
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Indikatív 
keretösszeg: 14 

millió euró



RD58 - Képzések és bemutatóüzemi programok

Kiválasztási elvek (amelyek részben is alkalmazhatók

• Személyes kompetenciák, infrastrukturális és tárgyi feltételek, adottságok minősége;

• A képzési szolgáltatást nyújtó által a szolgáltatásba bevont szakemberek képzettsége, az adott témakörben szerzett
releváns referenciái;

• Az ismeretátadás gyakorlatorientáltsága;

• Digitális megoldások alkalmazása;

• Innovatív megoldások alkalmazása, terjesztése.

Jogosultsági kritériumok:

- A szervezet
- rendelkezik képzési, tudásátadási tervvel és azt végrehajtja,
- rendelkezik megfelelő akkreditációval,
- képzői részt vesznek kötelező képzéseken,
- biztosítja pártatlanságát, függetlenségét.

11

Képzéstípus A képzések óraszáma
A képzések óra alapú egységköltsége
Euró/óra/képzett fő

Szakképesítést adó képzések 280 5,7

Egyéb képzések 24 11,6

Hatósági képzések 80 6,5

Kötelező képzések 8 16,6



RD61 - Európai Innovációs Partnerség (EIP) 
együttműködés 
Cél: 

az innovatív gyakorlatok fejlesztését, átadását és megvalósítását
segítő együttműködések támogatása és innovációs megoldások
alkalmazásának ösztönzése

Tartalom:

1. célterület: zöld innovatív megoldások (szakmapolitikai célok
elérését támogató innovációk)

- a hazai gazdálkodók számára legfontosabb szakpolitikai
kihívások kezelésére

- a szakpolitikai feltételeknek való gazdálkodói megfeleléshez
innovatív megoldások kidolgozása, értékelése és szakpolitikai
ajánlások kidolgozása

2. célterület: alulról jövő innovációs kezdeményezések

- innovációs együttműködéseinek támogatása, ahol a projektek
innovációs tartalma lehet termék-, szolgáltatás-, eljárási- vagy
technológiai fejlesztés, társadalmi-, vagy adaptív innováció

- a projektötleteket alulról jövő kezdeményezésként és a
gyarkorlati szereplőktől várjuk
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Főbb feltételek és kötelezettségek:

- operatív csoport létrehozása együttműködési
megállapodással, melynek legalább 2 együttműködő
partner a tagja

- legalább 1 partner a projekt céljának megfelelő
szakértelemmel rendelkező személy, pl.
mezőgazdasági termelő

- legalább 1 partner kutató, kutatóhely vagy
szaktanácsadó

- az innovációs együttműködési projekt:
- hidat képez a gyakorlati probléma és a kutatás

között
- már részt vett az innovációs projektötletek

előszűrésén, ahol azt a pályázásra alkalmasnak
találták

- Kötelezettségvállalás időtartama: legalább 2 év, de
legfeljebb 7 év.

Indikatív 
keretösszeg: 36 

millió euró



Az AKIS és az tudásátadást támogató beavatkozások 
a KAP Stratégiai Tervben
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Együttműködések létrehozása az innovációs megoldások

alkalmazásában, hogy a mezőgazdasági, az

erdőgazdálkodási és az élelmiszeripari ágazatok

termelékenyebbé és fenntarthatóbbá váljanak, a

versenyképességük javuljon. Az innovációs szolgáltatások,

az ismeretáramlás, valamint a kutatás és a gyakorlat

közötti szakadék mérséklése.

Célorientáltság
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01

02
Szakmailag nyitott gazdálkodókat a szaktanácsadók
elérjék, és együtt konkrét válaszokat találjanak a
gazdálkodás közben felmerülő biológiai, környezeti és
gazdasági nehézségekre.

.   

Célja

Nagy számú (de többségében nehezen elérhető) kis
gazdasági mérettel rendelkező gazdálkodók megszólítása,
hogy otthonosabban mozogjanak az éppen aktuális
gazdasági és jogszabályi környezetben

Kiknek?

Beavatkozás által támogatjuk mind a gazdálkodók, mind 
pedig a tudásmegosztásban közreműködő szereplők, 
képzők, szaktanácsadók ismeretbővítését, tudásanyaguk 
mélyítését. 

Technológiai fejlődés

3. szint

RD 58  - Képzések 
és bemutatóüzemi
programok

1. szint

RD59 - Tájékoztatási
szolgáltatások

4. szint

RD61 - Európai 
Innovációs 

Partnerség (EIP)

2. szint

RD60 - Tanácsadási
szolgáltatások



KAP Hálózat felépítése

Vidék- és Térségfejlesztést Támogató Egység (MNVH)

Innovációs & Digitalizációs Támogató Egység

Zöld Támogató Egység

AKIS koord.
KAP 

Hálózat

SZAK



Új KAP Stratégiai Terv beavatkozás típusai (2023-2027)
K

ö
zv

et
le

n
 t

ám
o

ga
tá

s 
I.

 p
ill

é
r

- Alap jövedelem támogatás 

(BISS)

- Agro-ökológiai Alapprogram 
(AÖP)

- Fiatal gazdák támogatása

- Kisgazdaságok egyszerűsített 
támogatása

- Termeléshez kötött 
támogatások

- Redisztributív kifizetés V
id

é
kf

e
jl

e
sz

té
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II
. p
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é

r - Agrár-környezetgazdálkodás 
(AKG)

- Ökogazdálkodás

- Natura 2000 kompenzáció

- Erdészeti intézkedések

- Beruházások

- Együttműködés

- Kockázatkezelés

- Fiatal gazdák támogatása

- Tudásátadás és 
információcsere

Ágazati programok (méhészet, 
zöldség-gyümölcs, szőlő-bor)



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


